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1. Opening 
Met een welkom aan onze erelid opent de voorzitter de algemene 
ledenvergadering. Ook een speciaal welkom aan onze spreker van vanavond de 
heer Eric Eshuis. Eric zal vanavond een lezing houden over historische rijtuigen, 
dit als voorloper op ons jubileumfeest ter gelegenheid van ons 85 jarig bestaan op 
10 oktober 2010.   
De voorzitter spreekt zijn waardering uit naar de aanwezige leden. Het is altijd 
weer een positief signaal van waardering van de leden dat deze weer met z’n 
groot aantal gehoor hebben gegeven aan  de uitnodiging voor de jaarvergadering 
Ook dit jaar zijn weer 80 leden aanwezig. 
En zoals inmiddels een traditie is geworden, heet de voorzitter de aanwezige 
dames een bijzonder welkom. 
   
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen ingekomen stukken, een afmeldingen en geen bijzondere mededelingen. 
 
3. Toelichting voorzitter jaarstukken 
Aan een lange traditie werd vorig jaar een eind gemaakt door het voorlezen van 
de notulen en het jaarverslag. Sinds kort kan beschikken over een website. 
Hierop is de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag in te lezen. De 
notulen wordt daarom niet meer voorgelezen tijdens de jaarvergadering door de 
secretaris. 
Omdat er verder geen vragen of opmerkingen zijn over de notulen en het 
jaarverslag  worden deze vastgesteld.  
 
4. Verslag van de penningmeester 
Ook de jaarcijfers zijn op onze website geplaatst.  
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de cijfers. Het voordelig 
exploitatiesaldo bedraagt € 1.287,-. Dit is aanmerkelijk minder dan voorgaande 
jaren. Oorzaak is voornamelijk terug te halen op het toch wel mindere weer 
tijdens de draverij. Voorts wordt gewezen op de meer oplopende kosten van 
baanaanleg, beveiliging, etc. Maar de belangrijkste oorzaak is wel de terugloop 
van de verkoop van toegangsbewijzen, toto opbrengsten.  
In de begroting wordt uitgegaan van droog weer. Hier wordt een enkele 
opmerking over gemaakt. 
 
 



5. Verslag van de kascommissie 
 De heren Stuifbergen en Welp verklaren d.m.v. een schriftelijke verklaring dat 
ten huize van onze penningmeester de boeken zijn gecontroleerd. Bij dit 
onderzoek zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, de kas en banksaldi 
komen overeen met de jaarstukken en de bankbescheiden waren beschikbaar. 
Voorgesteld wordt daarom de penningmeester onder dankzegging decharge te 
verlenen. 
De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie en stelt vast dat het 
volgende jaar de heren Peter Welp en Gerard Kos de boeken zullen controleren 
en als waarnemend wordt gekozen de heer Jaap de Wit. 
Vervolgens bedankt de voorzitter de penningmeester. De leden ondersteunen dit 
met een hartelijk applaus. 
 
6. Bestuursverkiezing 
Aftredend zijn de heren Hans de Kolk en de heer Jan Verduin. 
De heer van Hans van der Kolk is herkiebaar en wordt bij acclamatie 
herbenoemd. De heer Verduin is niet herkiesbaar. Het bestuur respecteert 
uiteraard het besluit  van de heer Verduin maar betreurt het wel. Jan is 10 jaar 
bestuurslied geweest en heeft zich altijd met grote inzet de belangen van de 
vereniging gediend. Jan heeft de draaiboeken ingevoerd waardoor goed inzicht 
werd verkregen in de werkzaamheden het jaar door maar in bijzonder tijdens de 
draverij. Jan heeft ook de door accuraat te regeren op belastingregels voor de 
verenging de voordelen weten binnen te halen 
De voorzitter dankt de heer Jan Verduin heel hartelijk voor zijn inzet en 
onderstreept zijn dank met financiële attentie . 
Als nieuw bestuur kandidaat stel het bestuur voor de heer Errol Diel. Na een korte 
introductie van de heer Diel stemmen de leden in met zijn benoeming. 
Samenstelling van het bestuur en de taakverdeling is nu als volgt; 
Adri Nielen  voorzitter 
Hans van der Kolk  waarnemend voorzitter 
Hans Nelissen  secretaris 
Aal Bruinekool  waarnemend secretaris 
Jan Nijman   penningmeester 
Errol Diel   waarnemend penningmeester 

     
7. Vaststelling contributie 2011. 
Ondanks het tegenvallend exploitatieresultaat stelt het bestuur voor de contributie  
ongewijzigd vastgelegd op € 3,50 per jaar. 

 
8. Pauze 
De door de vereniging uitgereikte consumptiebonnen worden aan de bar 
ingewisseld. 



 
Zoals aangekondigd bij de opening wordt de lezing dit jaar verzorgt door de heer 
Eric Eshuis. De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruikt om dit agendapunt 
een toelichting te geven op het jubileumprogramma gepland op zondag 10 
oktober 2010 (101010). Het wordt een groot feest ter gelegenheid van het 85 jarig 
jubileum van onze vereniging. Met de medewerking van het PWN wordt het 
landgoed Marquette die dag op getoverd tot een groot evenementen terrein. Het 
bestuur heeft ook contact gezocht met de Amsterdamse Menverenging. Door de 
medewerking van de Menvereniging komen er die dag een groot aantal 
authentieke koetsen naar het landgoed. De heer Eshuis zal die dag een 
toelichting geven op de aanwezige koetsen en als warmlopertje geeft hij 
vanavond vast een humoristische toelichting op alles wat met koetsen van doen 
heeft. In beeld worden niet alleen de koetsen gebracht maar ook de mensen en 
hun kleding geeft hij een deskundige toelicht op. 
 

9. Voorstel jaarlijkse gift 
Als laatste agendapunt het voorstel voor het beschikbaar stellen van de jaarlijkse 
gift. Ondanks dat het financiële resultaat dit jaar minder is dan voorgaande jaren 
stelt het bestuur toch voor een een gift beschikbaar te stellen aan een instelling, 
vereniging welke zich inzet voor de Heemskerkse gemeenschap. Dit jaar stelt het 
bestuur voor de gift beschikbaar te stellen aan de Stichting Jansheeren. Zoals 
vele van de leden weten wordt in het centrum van Heemskerk er een nieuwe 
Jansheeren gerealiseerd. Al jaren is de Harddraverijverenging voor de 
vergaderingen van het dagelijksbestuur en de jaarvergadering welkom bij de 
Jansheeren.  Nu er naar een nieuw onderkomen verhuist gaat worden zijn dit jaar 
extra kosten. Daarom wordt aan de leden voorgesteld om de jaarlijkse gift 
beschikbaar te stellen aan de Jansheeren. Desgevraagd geeft de heer Pieter de 
Jong, penningmeester van de vereniging  de Jansheeren een toelichting aan de 
vergadering van de activiteiten van de Stichting en waar de gift voor gaat worden 
aangewend. Unaniem stemmen de leden in met het voorstel van het bestuur. 
 
10. Rondvraag en sluiting. 
Waarschijnlijk gezien de tijd wordt hier gen gebruik van gemaakt. 
De vergadering wordt om ca. 10.45 uur door de voorzitter gesloten. 
 

Tot slot dankt de voorzitter de aanwezige, hij wenst een ieder wel thuis en tot in 
september op de Marquettelaan. 

 
11. Gratis verloting 
Zoals gebruikelijk wordt de ledenvergadering besloten met de verloting. 
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